5th Football Challenge - Ιούνιος 2019
Γενικοί Κανόνες και Όροι Συμμετοχής
1. Εγγραφή Ομάδας.
Κάθε ομάδα ταυτόχρονα με την εγγραφή πρέπει να καταβάλλει το ποσό των €50 (πενήντα ευρώ) για
τη συμμετοχή της στο 5th Football Challenge.
2. Επίσημο έντυπο εγγραφής ομάδας.
Η ομάδα θα πρέπει να συμπληρώσει το επίσημο έντυπο συμμετοχής και να το υποβάλει στην
γραμματεία πριν την έναρξη της φάσης των ομίλων. Στο έντυπο πρέπει να συμπεριλαμβάνονται όλοι
οι παίκτες της κάθε ομάδας, οι οποίοι θα αγωνιστούν κατά τη διάρκεια του τουρνουά. Οι ομάδες δεν
μπορούν να προσθέσουν παίκτες μετά την έναρξη του 1ου αγώνα. Όλοι οι παίκτες πρέπει να έχουν μαζί
τους στο τουρνουά την πολιτική τους ταυτότητα. Η γραμματεία της εκδήλωσης θα έχει τη δυνατότητα
να ζητήσει αποδεικτικά στοιχεία για οποιονδήποτε παίκτη. Κάθε παίκτης έχει τη δυνατότητα να
αγωνιστεί στο τουρνουά αποκλειστικά με μία ομάδα μόνο.
3. Καθορισμός και Ανακοίνωση προγράμματος τουρνουά.
Το πρόγραμμα διεξαγωγής των αγώνων του τουρνουά καθορίζεται αποκλειστικά από τον διοργανωτή
του τουρνουά μέσω τυχαίας κλήρωσης πριν την επίσημη έναρξη του τουρνουά.
Οι ημερομηνίες και ώρες διεξαγωγής των αγώνων θα ανακοινωθούν από το διοργανωτή του τουρνουά
μέσω της επίσημης σελίδας του διοργανωτή στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Ο αρχηγός της κάθε
ομάδας είναι υπεύθυνος να ενημερωθεί και να ενημερώσει ανάλογα την ομάδα του για τις ώρες
διεξαγωγής των αγώνων που αφορούν την ομάδα του.
4. Αριθμός παικτών κάθε ομάδας.
Κάθε ομάδα δικαιούται να εγγράψει μέχρι 5 παίκτες. Οι 3 παίκτες θα είναι βασικοί και οι 2
αναπληρωματικοί.
5. Άφιξη στο χώρο διεξαγωγής του τουρνουά
Όλες οι ομάδες θα πρέπει να είναι στο γήπεδο διεξαγωγής του τουρνουά τουλάχιστον 20 λεπτά πριν
από την έναρξη του 1ου αγώνα. Σε περίπτωση μη προσέλευσης ομάδας σε αγώνα τότε ο αγώνας θα
καταλογίζεται στην αντίπαλη ομάδα με νίκη.
6. Έναρξη αγώνα.
Ο αγώνας μεταξύ των ομάδων αρχίζει εφόσον οι δύο ομάδες που αγωνίζονται είναι συμπληρωμένες
σύμφωνα με την παράγραφο 4 πιο πάνω. Σε περίπτωση που η μία εκ των δύο ομάδων που αγωνίζονται
μεταξύ τους δεν είναι συμπληρωμένη, ο αγώνας θα μπορεί να ξεκινήσει νοουμένου ότι στην μη
συμπληρωμένη ομάδα αγωνίζονται 2 ποδοσφαιριστές τουλάχιστον.
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7. Διάρκεια αγώνα.
Ο αγώνας θα διεξαχθεί σε 2 ημίχρονα. Το κάθε ημίχρονο διαρκεί δυο 8 λεπτά με 2 λεπτά διάλειμμα
ενδιάμεσα των ημιχρόνων. Επιπρόσθετος χρόνος καθυστερήσεων θα υπάρχει μόνο σε περίπτωση
σοβαρού τραυματισμού παικτών.
8. Αλλαγές παικτών κατά τη διάρκεια του αγώνα.
Οι ομάδες μπορούν να κάνουν όσες αλλαγές θέλουν κατά τη διάρκεια του αγώνα. Οι αλλαγές
διενεργούνται από το κέντρο του γηπέδου μόνο με την έγκριση του διαιτητή.
9. Βαθμολογίες ομίλων.
Για κάθε νίκη μια ομάδα κερδίζει 3 βαθμούς, ισοπαλία 1 βαθμό, ήττα 0 βαθμούς. Οι πρώτες δύο ομάδες
στο βαθμολογικό πίνακα του κάθε ομίλου περνούν στην επόμενη φάση του τουρνουά, τους knockout
αγώνες σύμφωνα με το προκαθορισμένο πρόγραμμα του τουρνουά. Όταν οι ομάδες ισοβαθμούν στο
τέλος των ομίλων θα λαμβάνονται τα εξής κριτήρια για να κατοχυρωθεί η τελική κατάταξη:
(α)
(β)
(γ)

Το μεταξύ τους αποτέλεσμα
Τα συνολικά τέρματα που πέτυχε (υπέρ) η κάθε ομάδα.
Διαφορά τερμάτων (υπέρ μείον κατά) συνολικά στους ομίλους.

10. Μικρή περιοχή (Goal Box).
Η μικρή περιοχή μπροστά από το τέρμα θα είναι 1,5 μέτρο κυκλικά και ονομάζεται Goal Box. Η
ημικυκλική γραμμή αποτελεί μέρος του Goal Box. Δεν επιτρέπεται οποιοσδήποτε παίκτης (αμυνόμενος
ή επιτιθέμενος) να εισέλθει με την μπάλα ή να αγγίξει την μπάλα στην περιοχή του Goal Box. Στην
περίπτωση που επιτευχθεί τέρμα από επιτιθέμενο ενώ αυτός βρίσκεται στο Goal Box, τότε το τέρμα
ακυρώνεται και η αντίπαλη ομάδα επαναρχίζει το παιχνίδι από τη γραμμή του Goal Box. Όταν γίνει
σουτ ή πάσα και η μπάλα σταματήσει στο Goal Box, τότε η μπάλα δίνεται στην αμυνόμενη ομάδα και
συνεχίζεται ο αγώνας.
11. Πέναλτι.
Αν η αμυνόμενη ομάδα σταματήσει την μπάλα αντικανονικά (είτε με το χέρι είτε με το πόδι) στο Goal
Box, τότε θα καταλογίζεται πέναλτι υπέρ της επιτιθέμενης ομάδας. Το πέναλτι εκτελείται από το κέντρο
του γηπέδου προς την εστία. Την στιγμή του πέναλτι όλοι οι παίκτες πρέπει να είναι πίσω από την
μπάλα. Σε περίπτωση που δεν επιτευχθεί τέρμα, τότε ο αγώνας συνεχίζεται κανονικά. Σε περίπτωση
που η μπάλα περάσει έξω από τη γραμμή τέρματος, τότε ο αγώνας επαναρχίζει από τέρματος λάκτισμα
με την μπάλα στην κατοχή της αμυνόμενης ομάδα. Σε περίπτωση που η μπάλα κτυπήσει δοκάρι, ο
παίκτης που εκτελεί το πέναλτι δεν δικαιούται να ακουμπήσει την μπάλα δεύτερη φορά πριν
οποιοσδήποτε άλλος παίκτης ακουμπήσει αυτή. Σε περίπτωση που προβεί σε αυτή την παράβαση, θα
δίνεται έμμεσο ελεύθερο λάκτισμα υπέρ της αμυνόμενης ομάδας και το παιχνίδι θα επαναρχίζει από το
σημείο που έγινε η παράβαση.
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12. Ποινές
Σε περίπτωση βίαιης διαγωγής ή βίαιου παιχνιδιού, ο ποδοσφαιριστής που θα υποπίπτει σε αυτή την
παράβαση θα αποβάλλεται για το υπόλοιπο του συγκεκριμένου αγώνα. Σε περίπτωση που η ομάδα του
παίκτη, που αποβλήθηκε, διαθέτει αναπληρωματικούς παίκτες έχει το δικαίωμα να αντικαταστήσει τον
αποβληθέντα παίκτη και να συνεχίσει τον αγώνα με 3 παίκτες. Σε περίπτωση που η ομάδα του παίκτη,
που αποβλήθηκε, δεν διαθέτει αναπληρωματικούς ο αγώνας συνεχίζεται με 2 παίκτες.
Σε περίπτωση που η αμυνόμενη ομάδα στερήσει τον τελευταίο παίκτη της επιτιθέμενης ομάδας από
καθαρή ευκαιρία επίτευξης τέρματος εντός της περιοχής του Blue Zone, τότε ο παίκτης που υποπίπτει
στην παράβαση θα αποβάλλεται για το υπόλοιπο του αγώνα.
13. Τερματοφύλακας.
Δεν υπάρχουν τερματοφύλακες.
14. Ελεύθερα λακτίσματα (εναρκτήριο λάκτισμα - πλάγιο άουτ – άμεσο ή έμμεσο ελεύθερο λάκτισμα
– εκτέλεση κόρνερ – από τέρματος λάκτισμα):
Το εναρκτήριο λάκτισμα μπορεί να εκτελεστεί με κατεύθυνση προς τα μπροστά ή πίσω από τη
διχοτόμο γραμμή του γηπέδου. Δεν μπορεί να επιτευχθεί απευθείας τέρμα από εναρκτήριο λάκτισμα.
Το πλάγιο άουτ εκτελείται με τα πόδια.
Απαγορεύεται από όλα τα ελεύθερα λακτίσματα (εναρκτήριο λάκτισμα - πλάγιο άουτ – άμεσο ή έμμεσο
ελεύθερο λάκτισμα – εκτέλεση κόρνερ – από τέρματος λάκτισμα) να επιτευχθεί απευθείας τέρμα. Σε
περίπτωση απευθείας τέρματος από οποιοδήποτε ελεύθερο λάκτισμα, το τέρμα ακυρώνεται και το
παιχνίδι επαναρχίζει με από τέρματος λάκτισμα για την αμυνόμενη ομάδα από τη γραμμή Goal Box.
Εάν από οποιοδήποτε ελεύθερο λάκτισμα επιτευχθεί αυτογκόλ, τότε το παιχνίδι επαναρχίζει με κόρνερ
υπέρ της επιτιθέμενης ομάδας.
Σε περίπτωση εκτέλεσης πλάγιου άουτ ή ελεύθερου λακτίσματος ή εκτέλεσης κόρνερ οι παίκτες της
αμυνόμενης ομάδας πρέπει να έχουν απόσταση 2 μέτρων από την μπάλα.
Απαγορεύεται ο παίκτης που εκτελεί οποιοδήποτε ελεύθερο λάκτισμα ή πλάγιο άουτ ή κόρνερ να
ακουμπήσει την μπάλα δύο συνεχόμενες φορές πριν οποιοσδήποτε άλλος παίκτης ακουμπήσει την
μπάλα μετά την εκτέλεση.
15. Ελεύθερο λάκτισμα από την περιοχή Blue Zone
Η περιοχή που παρεμβάλλεται της γραμμής του Goal Box και της εξωτερικής μπλε διακεκομμένης
γραμμής ονομάζεται Blue Zone και έχει διάσταση 3,5 μέτρα.
Σε περίπτωση που γίνεται παράβαση εντός της περιοχής Blue Zone για την οποία σφυρίζεται άμεσο ή
έμμεσο ελεύθερο λάκτισμα, το ελεύθερο λάκτισμα θα εκτελείται έξω από την γραμμή της Blue Zone
στο ύψος της παράβασης.
16. Knockout αγώνες
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Εάν ο αγώνας παραμείνει ισόπαλος σε αγώνες knockout, τότε ακολουθεί η διαδικασία των πέναλτι.
Δικαίωμα εκτέλεσης των πέναλτι θα έχουν οι παίκτες που αγωνίζονταν στο τελευταίο σφύριγμα του
αγώνα. Η σειρά εκτέλεσης των πέναλτι θα γίνεται κατά σειρά την επιλογή της οποίας αποφασίζουν οι
παίκτες μεταξύ τους. Η έναρξη των πέναλτι θα γίνεται από την ομάδα, η οποία θα βγει με κλήρωση του
διαιτητή (ρίψη νομίσματος στον αέρα). Οι ομάδες προχωρούν σε εκτέλεση 3 πέναλτι η κάθε μια
εναλλάξ. Αν τα πέναλτι καταλήξουν σε ισοπολία, η διαδικασία των πέναλτι συνεχίζεται με 1 προς 1
πέναλτι από της ομάδας μέχρι μία ομάδα να υπερτερεί της άλλης. Σε κάθε περίπτωση τα πέναλτι θα
εκτελούνται με ίσο αριθμό παικτών και από τις δύο ομάδες.
17. Διαστάσεις γηπέδου.
Οι διαστάσεις των γηπέδων είναι 20 Χ 30 μέτρα.
18. Διαστάσεις Goalpost.
Οι διαστάσεις της πόρτας τερμάτων είναι 1.50m πλάτος και 1.00m ύψος.
19. Γενικοί Κανονισμοί παιχνιδιού.
(α) Δεν υπάρχει off-side.
(β) Απαγορεύεται το tackling σε αντίπαλο παίκτη είτε είναι κάτοχος είτε όχι της μπάλας. Σε περίπτωση
που υπάρξει τέτοιο tackling θα καταλογίζεται άμεσο ελεύθερο λάκτισμα εναντίον του παίκτη που
προέβη την παράβαση.
(γ) Όλοι οι παίκτες υποχρεούνται να φέρουν προστατευτικές επικαλαμίδες (shingas) κατά τη διάρκεια
του αγώνα.
(δ) Η δεύτερη βάσει της κλήρωσης ομάδα θα φέρει διακριτικά, που θα παραδοθούν πριν από την
έναρξη του αγώνα από τον διοργανωτή του τουρνουά.
20. Αποποίηση (Disclaimer)
Σε περίπτωση τραυματισμού οποιουδήποτε παίκτη κατά τη διάρκεια του τουρνουά το Σωματείο
ΑΠΟΛΛΩΝ Λυμπιών δεν φέρει καμία ευθύνη.

ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΗΣ ΤΟΥΡΝΟΥΑ
ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΑΠΟΛΛΩΝ ΛΥΜΠΙΩΝ
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